
Assemblea Castelló en moviment
30 de novembre de 2016

Hora: 19h

Lloc: La Teixidora (C/ Adoberies 17, Castelló de la Plana)

Modera: Nacho

Acta: Victor

Torns de Paraula: David

Cens: Maria

Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa

2. Aprovació de l'acta anterior

3. Pressupostos

1 Revocació de la Mesa

No es presenta Mesa alternativa

2 Aprovació de l'acta de l’assemblea anterior
S’aprovarà a la propera assemblea



3 Pressupostos
S’explica el document de pressupostos resultant de les negociacions i el procès de disseny 
de les propostes per part dels grups de treball. Es volen aprovar el 22 de desembre, pel que
entrarien en vigor vora el 19 de gener.

Han entrat quasi totes les propostes. Caldrà fer una priorització de seguiment de les 
nostres propostes als pressupostos. En quant a les propostes, algunes coses a comentar:

Transport social gratuït: Queda pendent augmentar la partida si fa falta. També queda 
pendent ficar un requisit per renda.

Renda garantida: no hi ha partida assignada fins no ser entitat col·laboradora amb la 
Generalitat.

Estudis sociològics: 75.000€ repartits entre l'estudi de cures a la ciutat, l'estudi de la 
feminització de la pobresa i l'estudi de gènere i participació.

Ajudes a la rehabilitació d'habitatge: Baixa la quantitat, però s'esperen ingressos externs 
de Conselleria i d'Europa.

Increment subvenció programa CIBE: Conselleria cobrirà el servei nocturn.

Housing First: es queda fora per mancança de metodologia a emprar.

Ordenança del medi natural: No hi ha diners pressupostats perquè es pot fer servir 
personal tècnic de l'Ajuntament.

Centre d'estudis ambientals: falta desenvolupar el projecte per a incloure-ho al 2018.

Projecte de blindatge del Passadís de les Arts: inviable perquè el següent govern ho pot 
llevar.

Participació a les regidories: no entra perquè diuen que cada regidoria farà els seus propis 
processos participatius.

Formació en participació: s'ha d'elaborar un pla de formació.

A banda, hi ha un document de compromisos, que no es signarà, però s'explicarà 
públicament en roda de premsa.

Quedem pendents del procès de priorització de propostes que es farà en gener, per tal de 
dur un seguiment més pormenoritzat i eficient de les nostres propostes. També falta 
desenvolupar algunes propostes per assegurar la seua viabilitat. Es vota la intenció de vot 
als pressupostos de 2017: 
A favor: 16 Abstencions: 3 En contra: 0
Queda aprovat que es votarà a favor dels pressupostos.


